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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
zdravím Vás na začátku nového roku 2022. V tomto zpravodaji Vám přinášíme
přehled událostí a akcí, které v naší obci proběhly v roce minulém a zároveň Vás
chceme seznámit s plánovanými projekty na rok letošní.
Rok 2021 jsme prožili opět v zajetí onemocnění Covid-19 s různými zákazy a
příkazy. Jako nejzásadnější omezení vnímám zavedení zákazu pohybu mezi okresy,
kdy jsme tři týdny - i přes udělenou výjimku pro naše občany - byli hlídáni policií a
armádou a kontrolováni, zda náš důvod opuštění obce je dostatečně závažný.
Myslím, že si všichni přejeme, aby se nic podobného již neopakovalo.
Velkou radost mám z toho, že se zdařila obnova obecního rybníka a vytvořili jsme
estetický a funkční prvek, který se stal významnou dominantou centra naší obce.
Další mimořádnou investiční akcí byl chodník na Skalku, který dnes slouží občanům
a zvyšuje jejich bezpečnost.
Za důležité považuji i to, že se ke své činnosti mohly, i když s určitými omezeními,
vrátit spolky působící v obci a je tak alespoň částečně možné se společně opět
setkávat.
Moc si přeji, aby se z Covidu-19 stalo co nejdříve vedlejší téma a mohli jsme se plně
soustředit na rozvoj naší obce. Děkuji kolegům zastupitelům a obecním
zaměstnancům za jejich přínos při správě obce. A děkuji také všem místním
spolkům a občanům, kterým na naší obci záleží a podílejí se na její údržbě, rozvoji a
zvelebování.
Přeji Vám všem úspěšný a zdravý rok 2022.
Václav Bryndza
starosta
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OBECNÍ INFO
Poplatky za odpady 2022

Z důvodu neustále se zvyšujících nákladů na
svoz a likvidaci komunálního a tříděného
odpadu jsme byli nuceni změnit systém
výběru poplatků za tyto služby.
Nově jsou poplatky za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci
stanoveny pro rok 2022 následovně:
popelnice o objemu 120 l
1.560,- Kč/rok

Poplatek za komunální odpad i za psy je
splatný nejpozději do 31. března
příslušného kalendářního roku. Je možné
zaplatit hotově v úřední hodiny na OÚ
Vykáň nebo bezhotovostním převodem
na účet obce vedený u KB a.s.:

11520191/0100

Vodné a stočné 2022

VaK Nymburk stanovili ceny na rok 2022 pro
koncového uživatele takto:
cena vody pitné 1 m3

popelnice o objemu 240 l

41,76 Kč vč. 10% DPH

3.120,- Kč/rok
Občané starší 65ti let žijící samostatně v
domácnosti mají nárok na 50% slevu.

cena vody odkanalizované 1 m3

Celkové náklady za svoz a likvidaci odpadů
včetně sběrného dvora za rok 2021 činily
772.934,- Kč. Na poplatcích a platbách za
tříděny odpad od EKO-KOMu bylo vybráno
302.033,- Kč.

více info na www.vak-nymburk.cz

Obec tedy v roce 2021 doplácela z
rozpočtu částku ve výši 470.901,- Kč; tj.
1.198,- Kč za každého občana obce.
Věříme, že zvýšení poplatku pro rok 2022
jako nezbytný krok pochopíte.
Na základě loni provedené inventury a
čipování popelnic budou nejstarší a nejvíce
poškozené popelnice vyměněny. Od dubna
2022 bude společnost AVE používat při svozu
čtečku čipů. Všechny popelnice musí být k
tomuto datu opatřeny čipem a musí mít
vylepenou odpovídající známku.

Poplatky za psy 2022

Poplatky za psy se pro rok 2022 nemění a
činí 50,- Kč za 1.psa/rok a 100,- Kč/rok za
druhého a každého dalšího psa.
UPOZORNĚNÍ
Důrazně žádáme všechny majitele, aby po
svých psech při venčení po obci uklízeli.
Děkujeme.
Nově budou v obci v nejbližší době
instalovány na koše sáčky na psí exkrementy.

52,01 Kč vč. 10% DPH

Sběrný dvůr Vykáň

Otevírací doba sběrného dvora se v roce 2022
upravuje takto:
1x za 14 dní v sobotu od 08:00h do 14:00h
vždy v lichý týden
UPOZORNĚNÍ
Sběrný dvůr je zřízen pro potřeby obyvatel
Vykáně. Slouží k odkládání tříděného
odpadu, železa, použitých olejů, drobné suti
atp. To vše pouze v omezeném množství
odpovídající běžnému objemu odpadu z
domácnosti. Pokud vyklízíte firemní či
soukromý objekt - například pozůstalost,
půdní prostor, rekonstruujete, bouráte nebo
stavíte, JE SAMOZŘEJMĚ NUTNÉ objednat
si na vlastní náklady svůj kontejner.
Jakékoliv větší množství tohoto druhu
soukromého či firemního odpadu nemůže
být likvidováno za peníze z obecního
rozpočtu.
Veškeré důležité informace týkající se obce
naleznete na pravidelně aktualizovaných
webových stránkách www.vykan.cz
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OBECNÍ INFO

Obnovení obecního rybníka
uplynulých devíti měsících probíhalo ve Vykáni rozsáhlé znovuobnovení
obecního rybníka. Návrat dominantního prvku, který byl vždy součástí naší obce,
se mohl uskutečnit díky získané dotaci od Ministerstva zemědělství. A tak ve stejných
místech, kde kdysi ležel původní rybník, byla vytvořena nová vodní plocha o rozloze
0,2 ha.
Práce započaly v březnu 2021. Postupně byla obnovena celková plocha rybníka,
vybudována zcela nová hráz, zpevněné břehy, vyvezeny sedimenty a pro stabilizaci
výšky hladiny zřízen obtokový kanál. Rybník byl napuštěn vodou za pouhé 3 dny.
Plánovaný termín dokončení do 31.10.2021 se realizující firmě podařilo splnit a
11.11.2021 bylo dílo zkolaudováno.
Během letošního jara bude vyseta tráva a vysazena zeleň v blízkém okolí rybníka a
proběhne instalace laviček. Členové Rybářského spolku Vykáň budou rybník v průběhu
jara zarybňovat. Obecní rybník tak alespoň z části nahradí místním zájemcům o
rybolov dlouhodobě provozovaný nedaleký Týnický rybník, který je v současné době
obhospodařován soukromým vlastníkem.
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OBECNÍ INFO
becní rybník bude spadat do správy Rybářského spolku Vykáň, jenž je řízen
tříčlenným výborem.
Předsedou byl zvolen pan Martin Šimon. Nejen členové rybářského spolku, ale i
zastupitelé věří, že se z rybníka stane dominantní klidová zóna uprostřed obce a
vhodný prostředek k vylákání dětí z jejich digitálního světa.
Celkové náklady této akce činily 3.578.474,- Kč, z toho dotace od Ministerstva
zemědělství byla 2.504.000,- Kč a částku ve výši 1.074.474,- Kč doplatila obec
Vykáň ze svých prostředků.
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OBECNÍ INFO
Komunální malotraktor
SOLIS 26

Výsadba ovocných stromů

a jaře 2021 jsme ve spolupráci se
spolky hasičů a fotbalistů pod
ro zjednodušení a zefektivnění
sběrným
dvorem a v průhonu vysadili
údržby obce byl zakoupen nový
celkem
72
ovocných stromků - jabloní,
komunální malotraktor značky SOLIS.
hrušní, slivoní, třešní, nektarinek a
K malotraktoru je možné připojit dalších.
rozmanité množství příslušenství jak
pro letní, tak pro zimní údržbu.
Momentálně máme zakoupenou radlici
na sníh, mulčovač, transportní box,
objednaný máme vlek za traktor a
příkopový mulčovač.
Příslušenství budeme postupně
doplňovat dle potřeby.
bec Vykáň v roce 2021 přispěla
Nemocnici Nymburk částkou
15.000,- Kč na nákup ventilačního
přístroje pro covidové pacienty.
jednání je umístění tzv. Z-BOXu od
společnosti Zásilkovna v naší obci v
blízkostí horní autobusové zastávky.

ohužel jsme neuspěli se žádostí o
dotaci na rekonstrukci obecního
domku č.p.25, ale budeme se i nadále
pokoušet financování získat.
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OBECNÍ INFO
Rekonstrukce chodníků
aplánovaná rekonstrukce chodníků
během roku 2021 pokračovala a to
dalšími dvěma úseky. Ve středu obce
jsme upravili plochu a vedle zastávky
autobusu byla vybudována nová
parkovací místa pro návštěvníky OÚ a
obchodu. Jako další část byl realizován
úsek ze Skalky podél hřiště.

ekonstrukce autobusové zastávky ‚spodní‘
Tato rekonstrukce je prioritou pro
začátek roku 2022. Právě probíhá
výběrové řízení na dodavatele stavby.

VRT vysokorychlostní trať
uplynulém roce 2021 jsme se za
obec Vykáň spolu se zástupci
okolních obcí zúčastnili několika jednání
s projektanty a reprezentanty dotčených
stran i Správou železnic.
Na posledním jednání nám byly
představeny doposud nejpodrobnější
plány připravované trasy a řešili jsme
konkrétní zapracování požadavků do
projektu tak, jak je odsouhlasilo
zastupitelstvo obce.
Prioritou po nás je zachování
prostupnosti krajiny, zejména propojení
mezi obcemi Vykáň a Bříství. Velký důraz
bude kladen na kvalitní odhlučnění
celého tělesa plánované trati.

V letošním roce máme v plánu
rekonstrukci chodníku od hřbitova
směrem na Černíky; nově vybudovat
úsek od rybníka ke kulturnímu domu a Aktuální informace ohledně VRT
rekonstrukci chodníku od obecního naleznete na webových stránkách obce.
úřadu směrem na Mochov.
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ZE SPOLKŮ
Fotbalový klub Čechie Vykáň
otbalisté FK Čechie Vykáň ovládli podzimní část Postřižinského okresního
přeboru, když zvítězili ve všech třinácti zápasech a suverénně vedou tabulku s
devíti bodovým náskokem na druhý tým. Po dvou sezonách, které se kvůli pandemii
Covid-19 nedohrály doufáme, že tento ročník bude na jaře 2022 regulérně dohrán a
náš tým bude bojovat o postup do krajské soutěže.

ábor malých fotbalistů a fotbalistek
Koncem března 2022 proběhne nábor malých fotbalistů a fotbalistek.
Myšlenkou založení mládežnických týmů Čechie Vykáň se zabýváme již delší dobu a
jsme rozhodnuti se do tohoto rozvoje klubu na jaře pustit a navázat tak na
mládežnické týmy ze sezony 2015/2016. Včas Vás budeme o termínu prvního náboru
informovat.
Hlásit se mohou kluci a holky narození v roce 2017 a dříve. Podle počtu zájemců
budou sestaveny týmy dle věkové kategorie.
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ZE SPOLKŮ
Sbor dobrovolných hasičů Vykáň
ážení spoluobčané,
rádi bychom Vás informovali o dění ve Sboru dobrovolných hasičů obce Vykáň.
Činnost sboru je bohužel poslední dva roky ovlivněna přetrvávající pandemií, kvůli
které je složité, případně nemožné, cokoli pořádat a to se samozřejmě odráží v
celkovém počtu pořádaných akcí a rozmanitosti naší činnosti.
Ve sboru stále působí tyto kolektivy – kolektiv mužů - většina jeho členů je zařazena
do výjezdové jednotky, dále kolektivy žen a mladých hasičů, který je složen z
družstev starších a mladších žáků a přípravky.
V roce 2021 bylo zrušeno pořádání již tradičních kulturních či společenských akcí v
obci jako jsou únorová Československá diskotéka a říjnová Retro diskotéka, z
hasičiny je to Vykáňský Florián cup, dále to bylo vynášení Moreny a Velikonoční
řehtání. Činnost sboru se tak v podstatě omezila na nutné školení členů jednotky,
údržbu a zkoušky techniky, práci s mládeží a pro Obecní úřad. Z posledně
zmíněného to byl jarní individuální úklid obce, sázení ovocných stromků a jejich
následné zalévání, pálení roští, čištění požární nádrže a mytí silnic při výstavbě
rybníku.
Naší hlavní činností je ale zajištění Požární ochrany v naší obci, na což je
předurčeno 11 členů našeho sboru, kteří jsou zařazeni do Výjezdové jednotky a jsou
povinni se během roku účastnit různých školení, cvičení a odborné přípravy. V rámci
této přípravy se účastníme Okrskových cvičení v okresu Nymburk a obsáhlého
cvičení okresu Kolín v Poříčanech obsahujícího 8-10 stanovišť s různou hasičskou
tématikou.
V roce 2021 to bylo například od zásad průzkumu místa události a zásad spojení v
místě zásahu i s Operačním a informačním střediskem, přes slaňování a aplikaci
hasebních látek až k likvidaci úniků nebezpečných látek a dopravní nehody. V
loňském roce měla jednotka tyto výjezdy: ve spolupráci s Obecním úřadem
proplachování ucpané kanalizace a odstranění následků přívalových dešťů, s
Operačním a informačním střediskem HZS ČR likvidace a odstranění ulámaných
větví a stromů po velmi silných větrech.
Mladí hasiči se těšili, že rok 2021 bude z pohledu restrikcí mnohem uvolněnější
nežli předchozí rok, ale bohužel tomu tak nebylo.
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ZE SPOLKŮ
eprve v květnu jsme se mohli sejít na pravidelných schůzkách a 17.5.2021
proběhlo pálení roští za sběrným dvorem na žádost Obecního úřadu, kde si děti
zkusily praktickou ukázku hašení vodou pomocí proudu D.
5.6.2021 proběhlo tradiční čištění požární nádrže, kde jsme dokonce objevili užovku
obojkovou a děti si ji mohly prohlédnout.
18.6.2021 jsme po tréninku museli vyzkoušet náš stroj na výrobu pěny a dětem jsme
vytvořili pořádný koláč pěny, ve kterém se hezky vyřádily.
19.6.2021 byl bohužel kolizní termín, jelikož se konal dětský den v Černíkách (který
byl nahlášen dostatečně dopředu), dále dětský den ve Vykáni a ještě ke všemu
okrsková soutěž. Takže bylo jasné, že se nemůžeme účastnit všech. Bohužel jsme
tedy vynechali okrskovou soutěž a děti se účastnily alespoň dětských dnů.
Od 16.7. do 18.7.2021 proběhlo tradiční stanování s hasiči v Suchých dolech, které
bylo ozvláštněno pěším výletem na farmu v Kozovazech, kde se děti mohly svézt na
koních a krmit další zvířata. Tento výlet byl zakončen v penzionu Lony báječnou
zmrzlinou.
Po prázdninách 5.9.2021 byl první akcí pro přípravku již tradiční Sportovní den
hasičských přípravek nejen okresu Kolín v Českém Brodě, kde jsme obsadili krásné
4.místo a děti si odvezly nejen dřevěné medaile, ale také báječné ceny.
26.9.2021 proběhlo okrskové ZPV, kterého se účastnilo jen jedno družstvo starších
žáků.
8.10.2021 se konala praktická ukázka hašení pomocí PHP na koupališti a každé dítě
si mohlo vyzkoušet jak postupovat při hašení pomocí hasícího přístroje. Dále i
ukázka, co udělá voda s hořícím olejem, což si zaslouží pozornost i rodičů.
Závěrem bychom rádi poděkovali všem členům SDH Vykáň za výtečnou spolupráci,
Obecnímu úřadu za podporu, ostatním spolkům za kolegialitu a hlavně všem dětem
a jejich rodičům za důvěru, když nám své ratolesti svěřují.
Za výbor SDH Vykáň, s pozdravem a přáním lepších zítřků.

Zdeněk Musil
Vedoucí mladých hasičů

Jaroslav Černý
Velitel sboru a výjezdové jednotky
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ZE SPOLKŮ
MS Suchá dola Vykáň - střelby 2021

SDH Vykáň - zalévání ovocných stromků
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ZE SPOLKŮ
MS Suchá dola Vykáň
ážení čtenáři vykáňského zpravodaje,
dovolte mi, abych vás v krátkosti seznámil s děním v našem mysliveckém
spolku Vykáň – Suchá dola. V roce 2021 nám protipandemická opatření bohužel
nepřála uspořádání takového počtu společných akcí v porovnání s minulými léty, na
jaké jsme zvyklí a které bychom si představovali. Členové spolku měli možnost se
potkat na několika společných brigádách, na kterých byly vysázeny stromy v naší
honitbě, obnovena a oseta směsí myslivecká políčka pro zvěř, provedeny každoroční
opravy zásypů pro zvěř, opravy a výstavby posedů, údržby myslivecké klubovny,
výstavba dřevníku v areálu myslivny, oprava hangáru a další. Kromě těchto
společných činností je povinností našich členů v zimním období zavážení krmiva
pro zvěř do zásypů v honitbě. Jen pro představu spolek každoročně investuje na
nákup krmiva několik desítek tisíc korun.
Ze společných akcí pro veřejnost se na střelnici v Suchých dolech konala tradiční
střelecká akce, a to další ročník Memoriálu Vlastimila Klána v brokové střelbě na
asfaltové holuby, kde první místo obsadil náš člen pan Josef Schejbal. V měsíci září
byla také uspořádána v naší honitbě klubem Výmarských ohařů a několika našimi
členy úspěšná kynologická akce - zkoušky Výmarských ohařů.
V první polovině roku byl na řádné členské schůzi zvolen nový výbor spolku ve
složení: předseda – p. Michal Forejt, místopředseda – p. Jaromír Kadeřábek,
pokladník – Ing. Jiří Svoboda, jednatel – p. Vladislav Krofta, myslivecký hospodář –
p. Jiří Kašpar.
V roce 2021 máme bohužel pietní vzpomínku na zemřelého člena pana Imricha
Vavreka a bývalého člena spolku pana Ing. Štefana Omanika.
Každý, kdo pravidelně vyráží na procházky do okolní přírody ví, že stavy zvěře v naší
přírodě nejsou to, co bývaly, důvody jsou různé. Náš spolek se snaží řádně a citlivě
hospodařit, zlepšovat prostředí pro zvěř, lovit zvěř myslivosti škodící a zasahovat do
chovu zvěře tak, aby byla zajištěna populační produkce, protože chceme přírodu
zachovávat pro naše další generace a také pokračovat ve fenoménu jménem
myslivost – naším nehmotným dědictvím, které nemá jinde ve světě obdoby.
S pokorou Vám všem přeji do nového roku pevné zdraví a spokojenost.
za MS Suchá dola Vykáň – Ing. Ondřej Prášil
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FOTOGRAFIE Z NAŠÍ OBCE
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FOTOGRAFIE Z NAŠÍ OBCE
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